
 

DapperKlapper 7, 21 november 2015 
 
Belangrijke data: 

tussen 23-11 en 
4-12  

Tussentijdse gesprekken over de ontwikkeling van uw kind voor de groepen 3 
tot en met 8. 
Zie verderop voor meer informatie. 

vrijdag 27-11 Studiedag Kanjertraining, alle kinderen vrij. 

donderdag 3-12 Informatieavond Kernprocedure voor ouders en leerlingen groep 8. 

vrijdag 4-12 Sinterklaasfeest, alle kinderen vrij om 12.00 uur. 

donderdag 17-12 Kerstdiner, informatie hierover volgt. 

vrijdag 18-12 Start Kerstvakantie; alle kinderen vrij om 12.00 uur. 

19-12 t/m 3-1-2016 Kerstvakantie. 

maandag 4-1-2016 Eerste schooldag van 2016. 

 
Terugblik op de afgelopen dagen 
Afgelopen maandag hebben ook wij respectvol om 12.00 uur stil gestaan bij de aanslagen in Parijs. In 
alle groepen is gepast ruimte gegeven aan de emoties, die dit bij onze leerlingen oproept en is de 
dialoog gevoerd over deze gebeurtenissen. 
We zijn er trots op, dat we dit op deze manier vorm en inhoud hebben kunnen geven en het voorbeeld 
te zijn voor onze leerlingen. Maar wij  zijn ook trots op onze leerlingen, met name op de manier waarop 
zij hierover konden communiceren met hun leerkracht. Bedankt! 
 
De oudergesprekken over de ontwikkelingen van uw kind. 
In vorige jaren brachten wij in november in de groepen 3 tot en met 8 altijd een rapport voor uw kind 
uit. Wij zijn bezig om de rapporten anders vorm te geven. Dit  past beter bij de cyclus van de 
Cito-toetsen, bij ons leerlingvolgsysteem en bij onze nieuwe methodes voor taal, rekenen en 
begrijpend lezen en ook bij de Kanjertraining. Daarom gaan wij in november alleen een kort 
herfstoverzicht opstellen. U krijgt de gelegenheid hierover met de groepsleerkracht in gesprek te gaan. 
Het eerste, volledig nieuwe, rapport kunt u in februari verwachten. 
 
De studiedag van 27 november 
Vrijdag 27 november hebben we onze derde Kanjerstudiedag met ons team. Op deze dag gaan we nog 
meer aspecten van de Kanjertraining behandelen en zoveel als mogelijk met elkaar toepassen. 
Een tijd geleden startten we met Kanjertraining en we zijn vanaf het begin enorm enthousiast over 
deze methode.  

 

 



 

 

Let op: Alle kinderen zijn op 27 november dus vrij. Het team van de Dapper werkt die dag aan onze 
Kanjerschool. 
 
Het Sinterklaasfeest 
Gelukkig is het Sint ook dit jaar weer gelukt om met zijn stoomboot vanuit Spanje naar Nederland te 
varen. Op het Sinterklaasjournaal worden de avonturen uitgebreid gevolgd door ons op school en 
hopelijk ook bij u thuis met de kinderen. De aula is alweer prachtig versierd met hulp van veel ouders 
en kinderen. Ook gaan we mee in het thema van veel verschillende soorten pieten. Zo komen er 
tijdens het Sintfeest op vrijdag 4 december veegpieten. De schoen wordt ook gezet bij de groepen 1 
t/m 4. Dit is weer aangekondigd door de komst van de rommelige Rommelpieten. En heel spannend: er 
worden weer lootjes voor surprises getrokken in de groepen 5 t/m 8. Het bedrag voor het cadeautje is 
vastgesteld op €4,50. Als iedereen zich hier aan houdt, dan zijn er geen teleurgestelde kinderen. 
 
Engels op de Dapper 
De laatste tijd ontvangen we regelmatig vragen over het aanbod van Engels op onze school. Ouders 
geven aan graag te zien dat Engels al op jonge leeftijd wordt aangeboden. Tijdens een 
ouderbijeenkomst hebben we hier onlangs ook over doorgepraat.  
 
Het toeval wil, dat we ook in ons schoolplan hebben opgenomen, dat we de komende tijd meer 
aandacht willen besteden aan Engels. Daarnaast zien we, dat de gemeente Amsterdam basisscholen 
wil ondersteunen, die Engels belangrijker willen maken. Dit in het kader van de internationalisering: 
ook wij willen onze leerlingen voorbereiden op de steeds internationaler wordende samenleving en 
arbeidsmarkt.  
 
Terugblik Certificering Jump-In 
Ja. Het was feest. Op de Dapper. Op onze school. Onze Jump-In 
school. De eerste van Staij. De eerste van Amsterdam-Oost.  

En daar zijn we HEEL ERG TROTS OP!! 
Uw kind kan u prima vertellen, wat we vanochtend in de gymzaal 
hebben gedaan en hoe dat is gegaan. Wij hebben er van genoten 
en vonden het prachtig om te zien, hoe bewegen en gezondheid 
op onze school tegenwoordig wel héél hoog in het vaandel staan. 
En terecht.  
Bent u nieuwsgierig naar foto’s, klik dan op:  

● onze Facebookpagina,  
● ons Twitteraccount  
● onze website 

 

 

 

 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/obsdedapper
https://twitter.com/obsdedapper?lang=nl
http://obsdedapper.nl/

